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شركت گاز استان تهران در نظر دارد پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های 
مسکونی تهران بزرگ ) مرحله 170 ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد 

شرایط واگذار نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران 

- تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه 
چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها 

2- موضوع مناقصه:
می   )  170 مرحله   ( بزرگ  تهران  و مجتمع های مسکونی  به صنایع  -گازرسانی 

باشد .
3- مدت اجراء پیمان: 730  ) هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت مهندسی و اجرای طرحها  

5- محل اجراء پروژه: واقع در تهران  می باشد. 
شـماره مصوبـه  مطابـق  مناقصـه  در  شـركت  تضمیـن  میـزان  و  نـوع   -6 

مبلـغ  بـه  وزیـران  محتـرم  هیـات   94/09/22 مـورخ  ه-   50659 123402/ت   

4/679/694/000  )چهارمیلیـاردو ششـصد و هفتـاد و نـه میلیـون و ششـصد و 
نـود و چهـار هـزار( ریـال مـی باشـد.

7-  مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از 
تاریخ 99/11/28 تا تاریخ 1399/12/04 می باشد .

8 - زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 و محل ارسال آن 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.     

محل  و    1399  /12/  18 مورخ   دوشنبه  روز  پیشنهادات:  گشایش  زمان   -9
گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.

10- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد .

11- شرایط متقاضی: 
داشتن  رتبه 5  تاسیسات ، تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور .
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )داشتن حداقل یك كار مشابه(

داشتن حسن سابقه در كارهای قبلی. 
داشتن توان مالی. 

داشتن ظرفیت خالی
داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران

ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

تقویت  و  اجرایی  ضمانت  افزایش  راهكارهای  اجرایی  نامه  آئین  به  عطف 
متوسط،  معامالت  نصاب  برابر   10 از  بیش  قراردادهای  انعقاد   ، حسابرسی 
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی، عضو جامعه حسابداران 

رسمی مورد نیاز می باشد  .
تجارت  توسعه  مرکز   99/05/11 مورخ   1/140935 شماره  نامه  به  عطف 
الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن ، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داشتن 
مهر و  امضاء دیجیتال اسناد بارگذاری شده  توسط صاحبان امضاء و شرکت ، در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( می باشند. 
اجرای  آمادگی  و  بوده  فوق   "  11" بند  در  مذكور  شرایط  دارای  كه  متقاضیانی 
دریافت  جهت  الذكر،  فوق  شده  تعیین  مهلت  در  توانند  می  دارند،  را  پروژه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارک  سامانه  به  مناقصه   اسناد 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 

021-41934

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران چاپ نوبت اول 99/11/29  چاپ نوبت دوم  99/12/2

 شناسه اگهی1095717
مناقصه عمومی ) یك مرحله ای ( به شماره 99-11/097 

ت دوم(کد فراخوان :  2099092769000222
) نوب

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان تهران ) سهامی خاص(

شهرداری سنندج در نظر دارد براساس مجوز شماره بند 5 جلسه 186 مورخ 99/4/17 شورای محترم اسالمی شهر سنندج، فروش 

زمین مسکونی واقع در شهر همدان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار 

این آگهی ، جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت "ستاد"  مراجعه نمایند. 

هزینه خرید اسناد مزایده برای هر واحد : 1،000،000 ریال واریزی به شماره حساب 3100001880000 بانک ملی 

مهلت توزیع اسناد: از تاریخ 99/12/3  لغایت 99/12/19

مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت 14 مورخ 99/12/20

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 9 مورخ 99/12/23
ارتباطات  وامور بین الملل  شهرداری سنندج

آگهی مزایده عمومی
شماره  2099005547000009

مبلغ تضمین)ریال(قیمت کارشناسی )ریال(مساحت )مترمربع(مشخصات  قطعهمحلردیف

1
همدان خیابان بین 
النهرین جنب مبل 

فروشی

زمین مسکونی واقع در پالک 
2 فرعی از 68 اصلی طبق 
مشخصات مندرج در سند

256/8839/600/000/0001/980/000/000
نوبت اول 

ت اول(
) نوب

شرکت مخابرات ایران ـ منطقه کردستان در نظر دارد امورات مربوط به نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی در استان کردستان را در چهار 
فاز مجزا به شرح ذیل، از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند به آدرس: 
استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ خیابان جام جم ـ ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان ـ طبقه سوم ـ واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم 

رسید بانکی به مبلغ 200,000 ريال واریزی به حساب شماره 0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج
در وجه شرکت مخابرات ایرانـ  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و ارائه 

نمایند.
1- ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی در شهرستان سنندج  

2- ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی در شهرستانهای سقز ، بانه و دیواندره
3- ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی در شهرستانهای قروه، سریش آباد، دهگالن و بیجار

4- ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی در شهرستانهای مریوان، سروآباد و کامیاران
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندجـ  خ جام جمـ  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  ط سومـ  واحد دبیرخانه

2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  برابر شرایط معامله
3ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ 1399/12/02 لغایت 1399/12/10 

4ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1399/12/17
5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج: 1399/12/18

ضمناً اسناد مناقصه در وب سایت www.kurdestan.tci.ir و www.tci.ir موجود می باشد. در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت مذکور، ارائه فیش 
واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد.

مضافاً متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 33612315 و 33612314 با کد 087 حاصل نمایند. ضمناً 
شرکت مخابرات ایران منطقه کردستانهزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 18ـ2ـ99
)تجدید نوبت اول(

نوبت اول 

شــرکت مس طی هشت ســال گذشته و از 
زمان ابالغ سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی 
از سوی مقام معظم رهبری در 29 بهمن 1392 
با تشکیل کارگروه های متفاوت تالش کرده تا با 
استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی به این 

سیاست ها جامه عمل بوشاند.
شــرکت مس طی هشت ســال گذشــته و از 
زمــان ابــاغ سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
از ســوی مقام معظم رهبــری در 29 بهمن 1392 
با تشــکیل کارگروه های متفاوت تاش کرده تا با 
استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی و با اتکا 
به توان و دانش و تجربه ایرانی به این سیاست ها 
جامــه عمــل بپوشــاند و نمونــه کاملــی از اقتصــاد 
مقاومتی باشــد. طی دو ســال گذشــته و با شدت 
یافتن تحریم ها این شرکت سیاست های جدی تری 
را در این حوزه دنبال کرده به طوری که در آیتم های 
ســاخت داخــل ایــن شــرکت در ســال 98 نســبت 
به ســال 97 شــاهد رشــد 12 درصدی بوده است. 
همچنیــن شــرکت مس در حــوزه تولیــد به عنوان 
پایه و اســاس اقتصاد مقاومتی، در ســال گذشته 
شاهد ثبت رکورد تولید 250 هزار تن کاتد بود و 
امسال برای نخستین بار در طول تاریخ نیم قرنی 
شرکت، تولید 280 هزار تن را محقق خواهد کرد. 
در مجموع شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان 
پیشــران موتور اقتصادی کشــور مفتخر است که 
اعام کند از زمان اباغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری تاکنــون 
شــاهد رشــد بیــش از 70 درصدی ســاخت داخل 
تعداد آیتم های حوزه تجهیزات و قطعات مورد نیاز 
کارخانجات صنعت مس بوده است که این رویکرد 
بیش از 100میلیون دالر برای نظام اقتصادی کشور 

صرفه جویی در پی داشته است.
محمدجواد خلیلی، مشاور مدیرعامل و مدیر 
گروه روابط عمومی شرکت مس در یادداشتی به 
عملکرد شرکت مس در راستای کمک به پیشرفت 

اقتصاد ایران پرداخته که در زیر می خوانید:
»تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و 
منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور 
به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن 
مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با 
تسهیل و تشویق همکاری های جمعی«، »پیشتازی 
اقتصاد دانش بنیان، پیاده ســازی و اجرای نقشــه 
جامــع علمــی کشــور و ســامان دهی نظــام ملــی 
نــوآوری«، »محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در 
اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد، توانمندســازی 
نیــروی کار، تقویــتِ رقابت پذیــری اقتصــاد، ایجاد 
بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری 
جغرافیــای  در  متنــوع  قابلیت هــای  و  ظرفیــت 
مزیت های مناطق کشور«، »افزایش سهم سرمایه 
انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خاقیت، 
کارآفرینــی و تجربــه«، »اولویــت دادن بــه تولیــد 
محصــوالت و خدمات راهبــردی«؛ این ها جماتی 
از متنِ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کشور 
اســت کــه 29 بهمن مــاه 1392 و در 24 ســرفصل 

از سوی رهبر معظم انقاب اسامی اباغ شد تا 
نقشه راه همه دست اندرکاران پیشرفت و اعتای 

ایران باشد.

صنعت مس نمونه اعالی اقتصاد 
مقاومتی

پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 1357 
زمینه ســاز بــاوری جــدی شــد؛ اینکــه مــا ایرانیــان 
می توانیم. خروج بسیاری از شرکت های اقتصادی 
و پیمانــکاری بزرگ دنیا به بهانه انقاب اســامی 
ابزاری شد برای تحت فشار قرار دادن نظام نوپای 
جمهوری اســامی و القای ناتوانی به ما ایرانیان. 
حال 42 ســال پس از پیروزی انقاب شــکوهمند 
اسامی مروری بر این کارنامه نشان می دهد که 
ایــن انقــاب موجبات رشــد و تعالــی و خودباوری 

ایرانیان را فراهم آورد.
اعــای  نمونــه  گفــت  می تــوان  جــرات  بــه 
خودباوری ایرانیان و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
در صنعــت مــس محقــق شــده اســت؛ چراکــه بــا 
پیروزی انقاب اسامی و خروج پیمانکاران خارجی 
از ایــن طــرح بــزرگ و ملــی و از ســوی دیگــر وقوع 
جنگ تحمیلی، سرانجام این طرح بزرگ را با موانع 
بسیاری روبرو کرد ولی در زمانی که شیرمردان و 
شــیرزنان ایرانی فتح خرمشهر را در جنوب غربی 
ایران در سوم خرداد رقم زدند در همان تاریخ و در 
آن سوی دیگر کشور دالورمردان و زنانی با پشتکار 
فراوان کوره کارخانه ذوب سرچشمه را روشن کرده 

و نخستین محصول مسی را تولید کردند.

رشد در تولید پایه و اساس 
اقتصاد مقاومتی

طی نیم قرن گذشته شرکت ملی صنایع مس 

ایــران نقــش بی بدیلــی در اقتصــاد ایــران و ایجاد 
زمینه های توســعه پایدار و رفع محرومیت های در 
کشور ایفا کرده است. این شرکت که تولدش در 
میانــه جنگ تحمیلی و تحریم بــوده برای تداوم و 
حفظ حیاتش طی سال های گذشته راهی پیموده 
اســت که اکنون به جرات می توان گفت در برابر 
بحران های اقتصادی داخلی و خارجی مقاوم شده 
و بــه نمــادی از اقتصاد مقاومتی در کشــور تبدیل 

شده است.
مروری بر کارنامه این شرکت نشان می دهد 
که روند افزایش تولید به عنوان مهمترین شاخصه 
اقتصاد مقاومتی روند رو به رشــدی بوده اســت؛ 
به طوری که شرکت مس با بهره گیری تمام و کمال 
از ظرفیت هایش سال به سال رکورد تولیدی را ثبت 
کــرده اســت و اکنــون در ســال جهــش تولید برای 
نخســتین بار انشــالله تولید 280 هزار تن کاتد را 
محقق خواهد کرد. شرکت مس باور دارد که برای 
بهره وری و سودآوری بیشتر باید افزایش تولیدش 
را بــا کاهــش هزینه همراه ســازد و در این راســتا 
شــرکت مــس مفتخــر اســت اعام کند کــه خرید 
قراضه مســی به عنوان ماده مهم در فرایند تولید 
کاتد را از 33 هزار تن به 5500 تن کاهش داده 
که هزینه صرفه جویی آن بیش از 4 هزار میلیارد 

تومان شده است.

بومی سازی ضامن تداوم تولید
بنا به مقتضیات تاریخی و خروج پیمانکاران 
آمریکایــی از طــرح صنعــت مــس ایــران، شــرکت 
مس از همان ابتدای راه اندازی تاکنون، سیاست 
بومی سازی قطعات را جزو الینفک سیاست های 
خــود قــرار داده اســت. مــروری بــر تجربــه حــدود 
نیم قرنی شرکت مس نشان می دهد که با تاش 
و همراهی مدیران و پرسنل سخت کوش صنعت 
از ظرفیت هــای شــرکت های  مــس و بهره گیــری 
از 18  بیــش  داخلــی  ســازندگان  و  دانش بنیــان 
هــزار قطعــه بومی ســازی شــده اســت. این حجم 
از بومی ســازی نشــان می دهــد کــه ایــن مســئله 
چنان که شایســته اســت در شرکت مس پیگیری 
و عملیاتی شده است؛ به طوری که هم اکنون این 
شرکت می تواند یکی از اولین سازمان های پیشتاز 
در زمینه بومی ســازی قلمداد شود که با همکاری 
بیش از 500 سازنده داخلی اعم از محلی، استانی 
و کشــوری و با ایجاد فضای رقابت ســالم در بین 

سازندگان:
نســوز  فراورده هــای  درصــد   98 از  بیــش 

کوره های مختلف
تجهیــزات  و  قطعــات  درصــد  از 90  بیــش 

مکانیکی پرمصرف کلیه خطوط تولید
بیش از 65 درصد قطعات برقی پرمصرف

و بیــش از 55 درصــد قطعــات ابــزار دقیــق 
موردنیاز خط تولید را ساخت داخل کرده است.

تقویت عدالت اجتماعی از رهگذر 
اقتصاد مقاومتی

در کنار افزایش تولید و بومی سازی سومین 
رکــن اقتصــاد مقاومتی در شــرکت مــس افزایش 
تاب آوری و کاهش آســیب پذیری مناطق همجوار 
کارخانــه ای از طریق توانمندســازی اقتصاد محلی 

و تولیدکننــدگان داخلــی اســت. یکی از مهمترین 
اقدامات در این زمینه تولید مس بلیستر از مواد 
ســرد بــا حمایــت مجتمــع و همکاری شــرکت های 
فعال در ســطح اســتان کرمان اســت که از فرایند 
اجرای این طرح در مجتمع مس سرچشمه اشتغال 
مستقیم برای بیش از 1200 نفر در سطح استان 
ایجاد شــده اســت. افزون بر این شــرکت مس در 
قالب همکاری با دانشگاه حضرت ولی عصر )عج( 
رفسنجان موفق به اجرای کاشت 8 هکتار زعفران 
در مناطق سرچشمه، پرورش ماهی سرد آبی در 
2000 متر مربع، احداث مزرعه گل محمدی در 2،5 
هکتار، احداث مزرعه زرشــک و احداث گلخانه ای 
ســبزی ارگانیــک در روســتاهای اطــراف مجتمــع 
مس سرچشــمه شــده اســت. کمک به تأســیس 
انجمــن مکتــب در راســتای اجــرا و پیاده ســازی 
عدالت آموزشی، عقد قرارداد با موسسه خیرین 
گمنام برای تولید لباس کار، فروش 20 هزار اسید 
سولفوریک با قیمت بسیار پایین برای حمایت از 
کشــاورزان منطقــه و جاده ســازی مانی بــه پاریز و 
اصاح و تعمیر جاده رفســنجان از دیگر اقدامات 
مهم شرکت مس در منطقه رفسنجان برای ارتقای 
عدالــت اجتماعی و آبادانی اســت. افزون بر این، 
در جریان شــیوع ویروس کرونا در کشــور شرکت 
ملی صنایع مس ایران پا به پای شــبکه بهداشت 
و درمــان بــرای ارتقــای نظامــت ســامت اقدامات 
بسیار و ماندگاری همچون ساخت بیمارستان 55 
تخت خوابی رفســنجان، نصب دســتگاه اکسیژن 
ســاز، کمــک به دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان و 
رفســنجان و توزیــع ماســک و مواد ضــد عفونی و 

الزامات پزشکی در این منطقه انجام داد.
مشاوره و عارضه یابی و رفع موانع در مرکز 
توسعه کســب وکار جهت 100 نفر، اصاح نژاد 
13 هــزار رأس دام، ســاخت 216 جایــگاه دام، 
ارتقای زیســت محیطی و کاشــت نهال در 700 
هکتار، ساخت هزار متر مربع سوله انبار علوفه 
عشــایری، توزیــع 400 تــن مکمل هــای داروی 
خوراک دام، بازسازی باند دوم محور شهربابک 
بــه سرچشــمه و فعال ســازی و ســرمایه گذاری 
در معدن ایجو، احداث خط ریلی و روســازی و 
آســفالت محور تأسیســات آب رســانی به جاده 
اصلــی از مهمتریــن اقدامــات شــرکت مــس در 
منطقه شهربابک با هدف توانمندسازی اقتصاد 
محلی و رفع محرومیت ها در این منطقه است. 
تجهیــز 25 تخــت بیمارســتانی در شــهربابک، 
توزیــع مــواد ضدعفونــی و تجهیــزات مقابلــه با 
کرونا و ساخت دستگاه اکسیژن ساز از اقدامات 
ارزشمند این شرکت در روزهای کرونایی است. 
همچنین مقاوم سازی مناطق همجوار کارخانه ای 
با احداث مراکز بهداشتی، جاده سازی و دوبانده 
کردن محور خواجه ورزقان، طرح احداث کارخانه 
آهک اهر، کمک به طرح هادی در روســتاهای 
اطــراف و آســفالت کــردن جاده هــا و حمایت از 
طرح های عام المنفعه در راستای ایجاد عدالت 
اجتماعی و طرح احداث مرکز فرهنگی ورزشی 
ورزقان و کمک در مقابله با کرونا و توزیع مواد 
و تجهیــزات پزشــکی از مهمتریــن اقدامات این 
شــرکت در ارتقــای تــاب آوری مناطــق محلی در 

استان آذربایجان شرقی است.

اقتصاد مقاومتی؛ نقشه راه پیشرفت و گام 
مهم اعتالی ایران

تفاهم نامه استفاده حداکثری 
از توانمندی شرکت های داخلی 
در احداث مگاپروژه پتروشیمی 

الماس ماهشهر امضا شد
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران برای احداث مگاپروژه 2.7 میلیارد 
دالری  پتروشــیمی ماهشــهر تفاهم نامه همکاری امضا کردند، 
ایــن تفاهم نامــه در راســتای اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی 

شرکت ها و سازندگان  داخلی در این پروژه بزرگ امضا شد. 
به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت 
از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، این تفاهم نامه به امضای 
جعفر  ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، مجید محمدپور 
رئیــس هیــات مدیره انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت 
ایران، صفرعلی  بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی، احسان ثقفی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت  ایران و مهدی قارونی مدیرعامل شرکت 

پتروشیمی الماس ماهشهر رسید. 
بر اســاس این تفاهم نامه، طرفین، نســبت به تأمین کاال 
و تجهیزات مورد نیاز از ســازندگان توانمند داخلی برای احداث 
و راه اندازی  مگاپروژه پتروشــیمی الماس ماهشــهر، مشتمل بر 
یک واحد الفين و سه واحد پلی الفین و واحدهای جانبی آن، با 
حجم سرمایه گذاری  در حدود سه میلیارد دالر و با هدف افزایش 
سهم داخلی سازی تجهیزات تا 85 درصد از کل اقام مورد نیاز 

پروژه مطابق  ضوابط وزارت صمت توافق کردند. 
انجمــن، بــه عنــوان یک شــخصیت حقوقــی صنفی، نقش 
تســهیل گری و نظارتــی در تأمیــن تجهیزات ایــن طرح را برعهده 
خواهــد داشــت و  نســبت به معرفــی شــرکت های عضو صاحب 
صاحیت و توانمند در حوزه کاالها و خدمات موردنیاز طرح به 

طرف مقابل اقدام و  بر نحوه همکاری آنها نظارت می کند. 
به منظور افزایش سطح همکاری، نظارت بر حسن اجرای 
کار، رفع موانع و مشکات احتمالی، کارگروه مشترکی با عنوان 
 کارگروه ســاخت داخل بین دو طرف ایجاد می شــود. همچنین 

انجمن استصنا مکلف است نسبت به استفاده از توانمندی های 
سایر  انجمن ها و سندیکاهای صنعتی کشور اقدام کند. 

در مراسم امضای این تفاهم نامه که رئیس گروه اقتصادی 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری نیــز حضــور داشــت، او با اشــاره به 
استفاده    85درصدی از توان داخلی برای ساخت این مگاپروژه 
گفت: شرکت های ایرانی در حوزه پتروشیمی این کار را با جرات 
انجام  می دهد و هلدینگ خلیج فارس هم با جرات این میدان 
را باز کرده و نظام پولی و بانکی ما هم همه حمایت ها را شروع 
کرده اســت.  علی آقامحمدی تصریح کرد: انشــالله اوایل ســال 
آینده در مورد یک پروژه بسیار بزرگ تر، تفاهم نامه با حجم 5.5 
میلیارد با انجمن  منعقد می شود و این انجمن با یک برنامه ریزی 
بلندمدت پنج تا شش ساله می تواند اقدامات بسیار خوبی برای 

توسعه کارهای  پتروشیمی ایران انجام دهد. 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام تاکید کــرد: با این 
پروژه ها و برنامه ریزی هایی که انجام خواهد شــد، ایرانی ها در 
آینده نزدیک  می توانند ســازنده پتروشــیمی در جهان باشــند و 
پروژه های خارجی را می توانند بر عهده بگیرند.  آقامحمدی خاطر 
نشان کرد: قرارداد مگاپروژه الماس ماهشهر یک قرارداد اصولی 
از تصمیمات ملی کشور است و باید از دولت و  بخصوص وزارت 

نفت برای برداشتن این قدم های بزرگ تشکر کرد. 

انعقاد 7 تفاهم نامه پتروشیمی 
خوزستان با شرکت های دانش بنیان 

و ایرانی برای داخلی سازی
پتروشــیمی خوزســتان در راستای سیاســت داخلی سازی 
تفاهم نامــه   7 خــود،  محصــوالت  جدیــد  گریدهــای  تولیــد  و 
بــا شــرکت های دانــش  بنیــان و تولیدکننــدگان ایرانــی بــرای 

داخلی سازی منعقد کرد. 
به گزارش ســتاد خبری دومین رویداد حمایت از ســاخت 
داخــل در صنعــت پتروشــیمی، رضــا صالــح احمــدی مدیرعامــل 
پتروشــیمی  خوزســتان در دومین نمایشــگاه حمایت از ســاخت 

داخل با هفت شرکت ایرانی تفاهم نامه ساخت امضا کرد. 
پتروشــیمی خوزستان با شــرکت نیرو صنعت عقیق تفاهم 
ساخت کاترهای پلیمر با شرکت گسترش فناوری خوارزمی تفاهم 
تولید و  تحویل کاتالیست های ریفرمینگ خشک، با شرکت همگام 
صنعت ایســتا اهواز تفاهم طراحی و ساخت الینرهای کمپرسور 
پیســتونی  واحد منوکســید و ســاخت ســانتریفیوژهای واحد پلی 
کربنات، با شرکت برنا صنعت توس تفاهم خرید کنترل ولو و با 
شرکت پژوهش   صنعت مدرن تفاهم استفاده از پلی کربنات لنز 
گرید پتروشیمی خوزستان در چراغ خودروهای داخلی امضا کرد.  
این پتروشیمی که تنها شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی پلی 
کربنات و رزین اپوکسی در کشور است همچنین در این رویداد، 
تفاهم نامه هایی با رایمون سورین پارت، سازنده پمپهای مگنت و 

مکانیکال سیل و سازه گستر سایپا منعقد کرد.

افزایش صدها میلیارد تومان 
درآمد پتروشیمی پارس با 

اعتماد به یک شرکت  ایرانی

مدیرعامل پتروشیمی پارس از افزایش قابل توجه درآمد 
این پتروشیمی با اعتماد به شرکت های ایرانی خبر داد.

به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت 
از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، مسعود حسنی در جمع 
خبرنگاران  حاضر در رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی، همچنیــن از افزایــش تولید اتان نســبت به برنامه 
مصوب شرکت  صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد و افزود: 
محصــول اســتایرن مونومر صادراتی پــس از تامین کامل داخل 

روانه بازارهای  صادراتی شده است. 
وی بــا اشــاره بــه تولیــد یــک میلیــون و 382 هــزار اتــان از 
ابتــدای ســال جــاری تصریــح کــرد: برنامه هــای تولیــد محصــول 
استراتژیک اتان  به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی بیش از 94 
درصد محقق شده است. مدیرعامل پتروشیمی پارس همچنین 
از تحقــق 96 درصــدی برنامــه تولید اســتایرن مونومــر از ابتدای 
ســال جهــش تولیــد خبــر داد.  اوهمچنیــن در مراســم انعقــاد 
تفاهم نامه شرکت پتروشیمی پارس با شرکت های دانش بنیان 
و ایرانــی بــا بیان اینکه پتروشــیمی پارس یک  شــرکت کوچک 
اما بسیار بهره ور و با سود بسیار باال و بورسی است، گفت: 
پتروشیمی پارس عاوه بر تولید پروپان، بوتان و اتیل  بنزن، 
تنها تولیدکننده استایرن منومر کشور به شمار می رود و 70 
شــرکت ایرانــی مشــتری آن هســتند.  وی با اشــاره بــه یکی از 
مشکات این مجتمع در گذشته که پرشدن مخازن    LPGو در 
نتیجه توقف تولید اتان و گسولین بود، گفت: با  تمهیداتی که 
پیش از این اجرایی شده در صورت پرشدن مخازن، 50 درصد 
از گاز به شرکت گاز بازمی گردد که این کار هم از  آلوده شدن 
محیــط جلوگیــری می کنــد و هــم بــه درآمدزایی شــرکت کمک 
می کنــد. مدیرعامــل پتروشــیمی پارس تصریح کــرد: با اجرای 
تفاهم نامه ای که امضا شد، تمام محصول پروپان و بوتان در 
 صورت پر بودن مخازن به شرکت ملی گاز بر می گردد، هرچند 

ارزش اجــرای ایــن تفاهم نامــه و تهیه ســه پمــپ پروپان و یک 
پمپ  بوتان به ارزش ارزی یک میلیون یورو است، اما صدها 
میلیارد تومان برای پارس درآمدزایی خواهد داشت و در آینده 

نزدیک این  اقدام برای گسولین هم انجام خواهد شد. 
وی همچنیــن از ایجــاد شــبکه اختصاصی آتش نشــانی در 
پتروشــیمی پــارس بــرای افزایــش ضریــب ایمنــی و باالتــر بردن 
ســرعت عملیــات  اطفــای حریــق در حوادث احتمالــی خبر داد و 
گفت: این پروژه به ارزش 40 میلیارد تومان در مدت 22 ماه اجرا 
می شود و شرکت  مبین انرژی به عنوان شبکه پشتیبان پارس 

برای تامین آب مورد نیاز آتش نشانی خواهد. 
در این رویداد، شرکت پتروشیمی پارس با شرکت کاوش 
صنعت توس تفاهم نامه ساخت 3 مجموعه اسکید سانتریفیوژ 
تزریق  LPG   و ســاخت پمپ ها و کمپرســورهای سانتریفیوژ و با 
شــرکت توربو کمپرســور نفت تفاهم نامه تامین متریال، نصب، 
راه اندازی و احداث  ایستگاه پمپاژ و مخزن 10 هزار متر مکعبی 

آب آتش نشانی واحد استحصال اتان را امضا کرد. 


